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QUYẾT ĐỊNH 

 Phê duyệt bổ sung (lần 1) kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về giá đất; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây 

dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 

định về việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền 

sử dụng đất hoặc cho thuê đất; 

Căn cứ Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh 

Cao Bằng phê duyệt Kế hoạch tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất di dời theo quy hoạch đô thị (đợt 

2) trên địa bàn phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng và các cơ sở nhà, đất 

dôi dư, các cơ quan thuộc Trung ương đóng tại địa phương điều chuyển về cho 

tỉnh xử lý; các địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

1638/TTr-STNMT ngày 10 tháng 7 năm 2020 và Tờ trình số 1796/TTr-STNMT 

ngày 27 tháng 7 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung (lần 1) các địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất 

vào kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, 

cụ thể như sau: 
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1. Tại huyện Trùng Khánh: 

- Vị trí khu đất: Lô số 01, một phần lô đất số 02, lô đất số 03, một phần lô 

đất số 06, một phần lô đất số 08 trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây 

dựng Khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng tỷ lệ 1/2000, tại thị trấn Trà 

Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; 

- Diện tích khu đất: 3.214,9 m2; 

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại - dịch vụ; 

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần; 

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm; 

- Thời gian thực hiện: Dự kiến quý IV/2020; 

- Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất: Ban quản lý 

Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng. 

2. Tại huyện Hạ Lang: 

- Vị trí khu đất:  

+ Khu dân cư phía Bắc (xóm Nà Ến 2), thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang; 

+ Khu chợ trung tâm thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang. 

- Diện tích khu đất: 11.329 m2: 

+ Khu dân cư phía Bắc (xóm Nà Ến 2): 9.085 m2; 

+ Khu chợ trung tâm thị trấn Thanh Nhật: 2.244 m2. 

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị; 

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; 

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; 

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2020; 

- Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất: UBND huyện 

Hạ Lang. 

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 463/QĐ-UBND 

ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt Kế hoạch tổ chức bán tài 

sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất di dời 

theo quy hoạch đô thị (đợt 2) trên địa bàn phường Hợp Giang, thành phố Cao 

Bằng và các cơ sở nhà, đất dôi dư, các cơ quan thuộc Trung ương đóng tại địa 

phương điều chuyển về cho tỉnh xử lý; các địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất 

năm 2020. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn 

phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng 

ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hạ Lang và thủ trưởng 

các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tư pháp; 
- Cục Thuế tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh; CV: TH (HT); 
- Lưu: VT, NĐ (TT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  
Nguyễn Trung Thảo 
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